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Altom Design Studio w każdym sezonie poszukuje 
nowych pomysłów na dekoracje i tworzy kolekcje, 
które wypełnią Twój dom. Poduszki znajdą wygodne 
miejsce na kanapie, obrusy i serwetki rozgoszczą się  
na stole w salonie i jadalni... Porcelana zachwyci kolorami, 
uwiedzie urokiem dekoracji, stając się częścią wystroju 
domu będzie współtworzyć klimat, w którym mieszkasz.
Całość dopełni eleganckie szkło i finezyjne sztućce. 

Nasi projektanci podążają za światowymi trendami 
i wyznaczają własny, oryginalny styl, który polubisz. 
Marka Altom Design dostarcza gotowych rozwiązań 
aranżacyjnych, a jednocześnie pozwala wybierać spośród 
różnych stylów tak, aby każdy mógł dopasować trendy 
do indywidualnych upodobań. Sięgnij po ten styl, który 
najbardziej Tobie pasuje!

Zapraszam do świata inspiracji,

Paulina Żurowska−Wrzesińska
Wiceprezes firmy Altom

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/?q=madame+gold


Dekoracyjny relief z subtelnym motywem kwiatowym.

Kolekcja Laura

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/?q=laura


fot. makehomeeasier.pl

Nowoczesna forma inspirowana plastrem miodu.

Kolekcja Honey

fot. makehomeeasier.pl
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https://hurt.altom.pl/?q=honey
https://hurt.altom.pl/?q=honey


fot. makehomeeasier.pl fot. makehomeeasier.pl

Miksuj i łącz graficzne wzory ubarwiając Twój dzień.

Kolekcja Today

Kliknij  
i sprawdź

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/132835
https://hurt.altom.pl/?q=today


Styl, w którym króluje słodycz elegancji.

Kolekcja Prince & Princess

Kliknij  
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https://hurt.altom.pl/?q=prince
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Dedykowana dla tych, którzy kochają modę.

Kolekcja Fashion

Kliknij  
i sprawdź

Kliknij  
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https://hurt.altom.pl/produkty/133826
https://hurt.altom.pl/?q=fashion


Odważna, szykowna i z charakterem...

Kolekcja Madame Chic

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/?q=madame+chic


fot. makehomeeasier.pl

Porcelana MariaPaula Nova dzięki swej pięknej linii, 
ciepłemu odcieniowi porcelany ecru idealnie komponuje 
się z różnymi stylami aranżacji stołu, odgrywając na nim 
pierwszoplanową rolę. Minimalistyczna prosta forma 
sprawdzi się podczas rodzinnego śniadania i wystawnej 
uczty. Docenisz ją także rozkoszując się filiżanką porannej 
kawy.

Porcelanowa zastawa MariaPaula roztacza swój urok  
w otoczeniu świeżych kwiatów czy oryginalnych 
kompozycji roślinnych, w blasku świec, w promieniach 
słońca, w towarzystwie bawełnianych serwetek albo 
wzorzystych obrusów. 

Dobry gust, nigdy nie wychodzi z mody.  

MARIAPAULA NOVA

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/133673


Kolekcja MariaPaula Nova Złota Linia
Ręcznie malowana złotem, by wzbogacać rodzinne chwile.

Kliknij  
i sprawdź

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/133695
https://hurt.altom.pl/?q=nova+z%C5%82ota+linia


STYL
NA 
WAGĘ 
ZŁOTA
Dekoracje w kolorze złota to niezbędny 
element w każdym modnym wnętrzu. 
Zainspirowani stylem art déco wypełniamy 
dom złotymi dodatkami, nie boimy się 
odważnych zestawień i nowoczesnych 
form. Złoty akcent na porcelanie i szkle, 
aplikacje na poduszkach, połyskujące 
złotem efektowne sztućce, świeczniki 
czy figurki na tle ciemnych granatów 
oraz morskich odcieni, prezentują się 
intrygująco i nowocześnie. 

Kliknij  
i sprawdź

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/61010
https://hurt.altom.pl/?q=kielich


Geometryczna dekoracja inspirowana stylem art déco.

Kolekcja Bella Złote Romby



Misternie wykonana, ponadczasowa i piękna.

Kolekcja Bella Złota Girlanda

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/?q=rubin


Szykowna klasyka, która zawsze jest w modzie.

Kolekcja Madame Gold

Kliknij  
i sprawdź

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/?q=velvet
https://hurt.altom.pl/?q=madame+gold


Wszyscy kochamy Boże Narodzenie, ale przeżywamy  
je na swój sposób. Bez względu na to, czy wolisz 
tradycyjne spotkania pełne wzruszeń przy stole 
czy wybierzesz swobodne imprezy z przyjaciółmi, 
pomożemy Ci stworzyć świąteczny klimat właśnie taki, 
jaki lubisz. Wybierz styl, który Tobie pasuje i wypełnij  
swój dom wyjątkową atmosferą.

Kochasz gwiazdkową klasykę w odcieniach czerwieni 
- z kolekcją JOY nawet mieszkanie w centrum miasta 
zmienisz w skandynawską chatkę Świętego Mikołaja. 
Otul dom miękkością z królestwem SKRZATÓW,  
bo właśnie za tą radość kochamy Święta. Kolekcja 
MAGIA PÓŁNOCY powstała z myślą o tych, którzy 
chcą świętować w modnym wnętrzu i nie boją się 
odważnych rozwiązań stylistycznych, bo kochają   
nowości. Jeśli tworząc świąteczny wystrój domu 
chcesz zaznaczyć swój charakter i uciec przed 
banałem, wybieraj do woli wśród designerskich form  
i nowoczesnych dodatków oryginalnej kolekcji NORDIC 
WINTER. 

Zainspiruj się marką Altom Design i stwórz na Święta 
swój ulubiony klimat.

STYLOVE ŚWIĘTA

Kliknij  
i sprawdź
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Kolekcja Nordic Winter
Designerskie Święta w stylu skandynawskim.
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https://hurt.altom.pl/?q=nordic
https://hurt.altom.pl/?q=nordic


Kolekcja Nordic Winter
Proste, wyraziste grafiki z akcentami złota.

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/?q=nordic


Kolekcja Magia Północy
Inspirująca moda w butikowym stylu.

Kliknij  
i sprawdź
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https://hurt.altom.pl/produkty/kategoria/4101020
https://hurt.altom.pl/?q=magia


Kolekcja Joy
Piękno tradycji wyrażone blisko natury.
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https://hurt.altom.pl/?q=joy


Kolekcja Joy
Przytulny i pełen ciepła klimat rustykalny.
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i sprawdź

https://hurt.altom.pl/?q=latarnia


Kolekcja Skrzaty
Bajkowe Święta w zimowej krainie.
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https://hurt.altom.pl/?q=skrzaty
https://hurt.altom.pl/?q=skrzaty


Kolekcja Skrzaty
Sięgamy do najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa.

Kliknij  
i sprawdź

https://hurt.altom.pl/?q=skrzaty


Zdjęcia aranżowane przygotowane 
przez firmę ALTOM właściela marek:  
Altom Design i MariaPaula, we współpracy 
z Aleksandrą Papińską (homeonthehill.pl), 
Joanną Marciniak-Wróblewską (greencanoe.pl), 
Magdaleną Bieńkowską (atameliashome.pl).

Wybrane zdjęcia kolekcji Honey,  
Today i MariaPaula Nova przygotowane  
przez - Beatę Kwiatkowską i Asię Real,
autorki bloga makehomeeasier.pl

Więcej inspiracji i zdjęć na Instagramie:  
@altomdesignstudio 

Poznaj więcej produktów na:
www.mariapaula.pl
www.altom.pl
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ALTOM sp. z o.o. sp. k.

ul. Roosevelta 116 a

62-200 Gniezno

tel.: +48 61 4261933

altom@altom.pl

www.altom.pl


